
 

 

 انفرلح األونٍ ) شعثح انهغه االَجهُسَه (                                                    

 

                                                                    
 

 

 انخًُس األرتعاء األحذ األَاو

      

 انىلد
8-11 11-2 2-5 8-11 11-2 8-11 11-2 

 مجموعة

 ) أ (

 رَاضُاخ االسرثًار

 ذد/ طارق عثذ انحًُ

 (2يحاسثح يانُح )
 د/ رضا صانح0أ  
        د/  احًذعثذانسالو0أ

 حاسة آنٍ         

 ًعثذا نغان د/ عثذ هللا0أ
 إدارج عايه

 د/ سايح يطر

 دراساخ الرصادَح  تهغح    

 د/ هاٍَ انذيرداش    

 يحاسثح إدارَح

                                          د/ رضا صانح0أ 

 د/  عهً يجاهذ0و0أ

 

 حمىق اإلَساٌ  

 د/ عاطف انفم0ًأ

 

 

رقم 
 المدرج

 (406) يذرج  (406) يذرج  (406) يذرج 

 مجموعة

 ) ب(

 حاسة آنٍ
 ًعثذا نغان د/ عثذ هللا0أ

 رَاضُاخ االسرثًار

   ذد/ طارق عثذ انحًُ
 (2يحاسثح يانُح )

 د/ رضا صانح0أ

 د/  احًذعثذانسالو0أ

 دراساخ الرصادَح  تهغح      

  د/ هاٍَ انذيرداش    
 إدارج عايه

 د/ سايح يطر    

 حمىق اإلَساٌ

 د/ عاطف انفمً                      0أ      

 

 يحاسثح إدارَح

                                          د/ رضا صانح0أ 

 د/  عهً يجاهذ0و0أ

 

 

 (405) يذرج  (405) يـذرج  (405) يذرج  انًذرج

 كلية تجبرة –جبمعة كفرالشيخ 

 شئون التعليم والطالة قسم

 

 
 

 

 



 

 

 شعثح انهغه االَجهُسَه (انفرلح انثاَُح ) 

  

 

 

 
     

 انخًُس األرتعاء االثٍُُ األَاو

 11-8 2-11 11-8 انىلد      
11-2 

 
2-5 8-11 11-2 

 مجموعة

 ) أ (

يحاسثح شركاخ 

 األيىال

 ود/احًذ عثذ انسال0أ

 ذأيٍُ

 ذد / طارق عثذ انحًُ

 يانُح عايح        

 د / أشرف نطفٍ   

 دراساخ إدارَح تهغح

 د/ وجذاٌ حجاج   

 ذطثُماخ يحاسثُح  وإدارَح 

 د/عهً يجاهذ0و0أ   

 د / رَهاو  شىلٍ     

 سُاساخ يانُح

 د/ عاطف انفم0ًأ

 د/ إتراهُى االطروش      

 د / هاٍَ انذيرداش      

 إدارج إَراج

 د/ رَهاو شىلٍ 

 المدرج
 (505يذرج ) (505يذرج  ) (406يذرج ) 

 مجموعة

 ) ب(

 

 ذأيٍُ

د / طارق عثذ 

 ذانحًُ

 يحاسثح شركاخ األيىال

 ود/احًذ عثذ انسال0أ

 

     ذطثُماخ يحاسثُح      

 وإدارَح 

 د/عهً يجاهذ0و0أ   

 د / رَهاو  شىلٍ      

 

 يانُح عايح        

 د / أشرف نطفٍ    

 

 دراساخ إدارَح تهغح

 د/ وجذاٌ حجاج
 إدارج إَراج

 د/ رَهاو شىلٍ

 سُاساخ يانُح

 د/ إتراهُى االطروش   

 د / هاٍَ  انذيرداش   

 (510يذرج ) (510يذرج ) (405يذرج )  المدرج

 كلية التجبرة – الشيخ كفر جبمعة

 قسم شئون التعليم والطالة 

  

 
 



 

                                                                        
 

 انفرلح انثانثح ) شعثح انهغح االَجهُسَه (

  

 

 

 

 

 انخًُس انثالثاء االثٍُُ األَاو
      

 انىلد
 2-11 11-8 5-2 2-11 11-8 2-11 11ـ8

يجًىعه 

 )أ(
 

ذًُُه وذخطُط 

 الرصادٌ

 د / إتراهُى االطروش

 (1يحاسثح ضرَثُح )

 د /  عهً يجاهذ0أ
 إدارج أعًال دونُح

 ىد/  سُذ عثذ انحه0ُأ

 الرصاد ذحهُهٍ

 د/ سهاو َجى

ذطثُماخ يحاسثُح وإحصائُح عهً 

 انحاسة

 ًعثذا نغان د/ عثذ هللا0أ

 د / أًٍَ صثرٌ

 

 إدارج  االسرثًار

 رد / عهً عثذ انماد   
جعح ورلاته اأصىل ير

 داخهُح

 أًٍَ صثرٌد/ 

 

رلى 

 انًذرج
 (411يذرج ) (505)يذرج  (505يذرج )

يجًىعه 

 (ب)
 

 (1يحاسثح ضرَثُح )

 د /  عهً يجاهذ0أ
 ذًُُه وذخطُط الرصادٌ

 / إتراهُى االطروشد
ذطثُماخ يحاسثُح وإحصائُح عهً 

 انحاسة

 ًعثذا نغان د/ عثذ هللا0أ

 د / أًٍَ صثرٌ

 

 إدارج أعًال دونُح
 ىد/  سُذ عثذ انحه0ُأ

 الرصاد ذحهُهٍ

 د/ سهاو َجى
 

جعح ورلاته اأصىل ير

 داخهُح

 أًٍَ صثرٌد/ 

 إدارج  االسرثًار

 رد / عهً عثذ انماد   

 (412يذرج ) (510يـذرج ) (510يذرج ) 

 كلية التجبرة – الشيخ كفر جبمعة

 قسم شئون التعليم والطالة

 

 
 

 



                                                                                                          
 

 

 لسى انًحاسثح ) شعثح انهغه االَجهُسَه ( –انفرلح انراتعح                                            

 

 

                                           
                                                                

          

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             األرتعاء                                                                                                                      انثالثاء األحذ األَاو

 5-2 2-11 11-8 5-2 2-11 11-8 5-2 2-11 11-8 انىلد

الفرقة 

 الرابعة

 

تحىز انعًهُاخ فٍ 

 انًحاسثح

 د/ يحًذ سرور

 يحاسثح دونُح

 د/ يحًذ سرور

ذكانُف يعُارَح   

 ويىازَاخ

 د/ أًٍَ صثرٌ

يحاسثح يُشاخ 

 يرخصصح

 د/  عهً يجاهذ0أ

 يشاكم الرصادَح يعاصرج

 د / سهاو َجى

أسىاق ويؤسساخ 

 يانُح

 رد / عهً عثذ انماد

يحاسثح إدارَح 

 يرمذيه

 يجاهذد/ عهً 0أ

رقم 

 المدرج

 (505) ـــذرجي

 
 (                                                                    411) ـــذرج ي                 (                                                                  406) ـــذرج ي

 
 

 

           

 كلية التجبرة – الشيخ كفر جبمعة

 قسم شئون التعليم والطالة

 



 

 
 إدارج األعًال ) شعثح انهغه االَجهُسَه ( –انفرلح انراتعح 

 

     

                                  

   
 

 

 

 

                                                                                                          

 انخًُس االرتعاء األحذ األَاو

 11-8 5-2 2-11 11-8 2-11 11-8 انىلد

11-2 

 

 

الفرقة 

 الرابعة

 

 ذسىَك دونٍ

 د/ سُذ 0أ

 ىعثذ انحهُ

 

دراسح جذوي 

 انًشروعاخ

 د / سايح يطر   

 

 

 يشاكم الرصادَح يعاصرج

 د / سهاو َجى

أسىاق ويؤسساخ 

 يانُح

 رد / عهً عثذ انماد

 يحاسثح إدارَح يرمذيه

 د/ عهً يجاهذ0أ
إدارج يشروعاخ 

 صغُرج

 د/ وجذاٌ حجاج

 إعالٌ وعاللاخ عايه

 د / سايح يطر

 

رقم 

 المدرج
 (601لاعح) 

 

(                                   411يذرج )  (610يـــــذرج ) 
 

 

 

 

 كلية التجبرة – الشيخ كفر جبمعة

 قسم شئون التعليم والطالة

  

 

 

 

 


